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STILLE WAKE TEGEN DE SCHENDING VAN MENSENRECHTEN IN SLOWAKIJE 

20.00-24.00, 17 DECEMBER 2008, DEN HAAG, VOOR DE SLOWAAKSE AMBASSADE PARKWEG 1 

Met deze stille wake willen wij uitdrukking geven aan de afkeur van de schendingen van 

mensenrechten jegens leden van de Hongaarse minderheid in Slowakije. De afgelopen jaren hebben 

er grove gewelddadigheden plaatsgevonden tegen mensen in Slowakije puur en alleen omdat zij 

inwoners waren van Zuid-Slowakije, dat vooral door Hongaren bewoond wordt en Hongaars spraken 

in de publieke ruimte. Niet alleen Hongaren in Slowakije lopen gevaar maar ook leden van andere 

etnische groepen en religies zoals Roma en joden.  

Niet alleen het geweld van de Slowaakse politie en radicalen tegen Hongaarse burgers van Slowakije 

is aan de orde van de dag maar ook het verzaken van de Slowaakse rechtspraak die in dit soort 

gevallen er vanuit gaat dat slachtoffers van extremistisch geweld en politiegeweld in Slowakije “hun 

zaak verzonnen hebben om de Slowaakse staat in diskrediet te brengen.” Veel dieper kan de 

paranoia van de Slowaakse politieke leiding niet zinken. Wij vrezen dan ook voor de Slowaakse 

rechtsstaat. 

Verantwoordelijk voor het geweld tegen niet-Slowaken in Slowakije is het beleid van de regering 

onder leiding van Robert Fico, een enge rood-bruine coalitie die de eigen bevolking ophitst tegen 

Hongaren, Roma en joden. De handelingen van deze regering bestaan uit de herbevestiging van de 

Benes-decreten die de Slowaakse Hongaren collectief verantwoordelijk houdt voor de Tweede 

Wereldoorlog en het rehabiliteren van Slowaakse leiders en oorlogsmisdadigers zoals Tiso en Hlinka 

die verantwoordelijk zijn voor de verkoop van joden in de Tweede Wereldoorlog aan Nazi-Duitsland 

die daarna in Auschwitz vergast zijn. Wij keuren dit ten stelligste af. 

Wij richten ons met de stille wake tot de internationale gemeenschap van vrije en democratische 

staten en burgers om actie te ondernemen tegen de praktijken van de regering van Robert Fico. 

Waarde medeburgers van Europa! De strijd tegen het fascisme in Europa is in de Tweede 

Wereldoorlog niet gevoerd om onder de dekmantel van de Europese Unie in Slowakije weer tot 

leven te komen. De huidige “business as usual” houding van de Europese Unie jegens Slowakije is 

onacceptabel, zolang er op het territorium van de EU mensenrechten geschonden worden op basis 

van ras, identiteit, etniciteit, taal en geloof. Wij willen dat de Europese Unie Slowakije houdt aan haar 

verplichtingen jegens de mensenrechten en de rechten van minderheden.  

Het Comité zal om 20.00 een petitie proberen te overhandigen aan de vertegenwoordiger van de 

Slowaakse ambassade. Op dit moment is nog niet duidelijk of de Slowaakse ambassade de petitie in 

ontvangst zal nemen. 
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